
 

         

 

 

ขยายผลตรวจจับยาลดความอวน ยึดของกลางมูลคามหาศาล 

 

 จากท่ีเปนขาวใหญทางส่ือมวลชน กรณีพริตต้ีสาวกระโดดตึกจากคอนโดช้ัน 16 ยานสุขุมวิท ซึ่งคาดวา

สาเหตุอาจเกิดจากการกินยาลดความอวนแลวทําใหเกิดอาการประสาทหลอน อย. ไดรวมกับตํารวจ บก.ปคบ. 

สืบสวนหาท่ีมาของการซื้อขายยาลดน้ําหนัก จนพบมีการขายเปนยาชุดผานทางเฟซบุก และขยายผลจนพบวา

แหลงจําหนายอยูท่ี จ.มหาสารคาม โดยเมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม 2558 ท่ีผานมา ไดเขาตรวจคนและยึดของกลาง

รวมมูลคากวา 5 ลานบาท ไปแลวนั้น ลาสุดเมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2559 ไดขยายผลตรวจเพิ่มอีก 3 จุด  ท่ี

จังหวัดมหาสารคามเชนกัน พบของกลางอีกเปนจํานวนมาก 

 
 

 เจาหนาท่ี อย. ภายใตการอํานวยการของ นพ.บุญชัย สมบูรณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร

และยา , ภก.ประพนธ อางตระกูล รองเลขาธิการฯ อย. และ ภญ.สุภัทรา บุญเสริม ผูเช่ียวชาญดานพัฒนา

ระบบคุมครองผูบริโภคในสวนภูมิภาคและทองถ่ิน รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักดานอาหารและยา  

รวมกับ ตํารวจ บก.ปคบ. นําทีมโดย พล.ต.ต.ประเสริฐ พัฒนาดี ผบก.ปคบ. , พ.ต.อ.อังกูร คลายคลึง รอง 

ผบก.ปคบ. , พ.ต.อ.ทรงโปรด สิริสุขะ ผกก.4 บก.ปคบ. แถลงขาวตอส่ือมวลชนวา จากการท่ีมีขาว พริตต้ีสาว

กระโดดตึกจากคอนโดช้ัน 16 ยานสุขุมวิท ซึ่งคาดวาสาเหตุอาจเกิดจากการกินยาลดความอวนแลวทําใหเกิด

อาการประสาทหลอน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รูสึกหวงใยเปนอยางยิ่ง และไมอยากเห็น

ผูบริโภคตกเปนเหยื่อผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมาย สอดคลองกับนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  

ในการคุมครองความปลอดภัยใหแกผูบริโภค จึงรวมกับตํารวจ บก.ปคบ. สืบสวนแหลงท่ีมาของยาลดน้ําหนักท่ี 

พริตต้ีนํามากิน พบเปนยาชุด ซื้อขายผานทางเฟซบุก และไดขยายผลตอถึงแหลงจําหนายยาลดน้ําหนัก 
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ดังกลาว พบวาแหลงจําหนายอยูท่ี จ.มหาสารคาม โดยเมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม 2558 ท่ีผานมา เจาหนาท่ี อย. , 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม , ตํารวจ บก.ปคบ. , ตํารวจกองบังคับการปราบปราม , ตํารวจ

ทองเท่ียว , ตํารวจทางหลวง และตํารวจปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) ลงพื้นท่ีไปยังสถานท่ี

เปาหมายเพื่อตรวจคนและจับกุม จํานวน 4 แหง รวมมูลคาของกลางกวา 5 ลานบาท 

 ลาสุดเมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2559 ไดมีการขยายผลเขาตรวจคนเพิ่มอีก 3 จุด คือ 1) รานมารทผามาน 

2 บานเลขท่ี 401-402 หมู 1 ต.หนองแสง อ.วาปปทุม จ.มหาสารคาม 2.) บานเลขท่ี 403 หมู 1  ต.หนองแสง 

อ.วาปปทุม จ.มหาสารคาม 3.) บานเลขท่ี 127 หมู 8 ต.เวียงชัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 

ตรวจพบ 1. วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2  ลักษณะเปนแคปซูลสีน้ําเงิน-ขาวใส  ลักษณะคลาย

ยาเฟนเทอรมีน 30 มก. จํานวน 1,050 แคปซูล  

  2. วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 4 ลักษณะเปนแคปซูลสีสม-ดํา ลักษณะคลายไดอะซีแพม 

จํานวน 16,000 แคปซูล 

  3. ผลิตภัณฑยาลดน้ําหนักท่ึไมข้ึนทะเบียนตํารับยา ลักษณะเปนแคปซูลสีเขียวเขม-

เขียวออน , สีฟา-ขาว, สีมวง-เหลือง สีชมพู-ขาว สีขาว-สม, สีฟาเขม-ฟาออน, สีขาว-เขียว, สีนาเงิน

เหลือง , สีแดง-เขียว  จํานวน 103,560 แคปซูล  

  4. ยาชุดลดน้ําหนัก 70 ชุด รวมของกลางมูลคาประมาณ 5 ลานบาท  

ในเบื้องตนไดแจงขอหาดังนี้  

   1. มีวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทประเภท 2 ไวในความครอบครองหรือ                       

ใชประโยชนโดยไมไดรับอนุญาต มีโทษจําคุกต้ังแต 1-5 ป และปรับต้ังแต 20,000-100,000 บาท 

  2. มีวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ประเภท 4 ไวในความครอบครองหรือ                      

ใชประโยชนโดยไมไดรับอนุญาต มีโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือท้ังจําท้ัง

ปรับ 

  3. ขายยาแผนบัจจุบันโดยไมไดรับอนุญาต มีโทษจําคุกไมเกิน 5 ป และปรับไมเกิน 

10,000 บาท  

  4. ขายยาท่ีไมข้ึนทะเบียนตํารับยา มีโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 5,000 

บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  

  5. ขายยาบรรจุเสร็จหลายขนาดโดยจัดเปนชุดในคราวเดียวกัน มีโทษจําคุก ไมเกิน 

5 ป หรือปรับไมเกิน 50,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 เภสัชกรหญิง สุภัทรา บุญเสริม ผูเช่ียวชาญดานพัฒนาระบบคุมครองผูบริโภคในสวนภูมิภาคและ

ทองถ่ิน รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักดานอาหารและยา  กลาวตอไปวา อย. ขอเตือนหญิงสาวท่ี

อยากลดน้ําหนัก อยาไดคิดท่ีจะซื้อยาลดน้ําหนักมากินเด็ดขาด ขอใหระลึกเสมอวา ยาท่ีโฆษณาชวนเช่ืออวด

สรรพคุณในการลดน้ําหนักท่ีขายผานทางโซเชียลมีเดีย สวนใหญท่ีตรวจพบจะเปนยาปลอม ไมไดคุณภาพ

มาตรฐาน ไมไดผานการวินิจฉัยจากแพทย และไมมีผลวิจัยรับรองสรรพคุณจากการใชยาตามหลักการแพทยท่ี

ถูกตอง ผูท่ีไดรับยาปลอมดังกลาว เส่ียงตออันตรายถึงชีวิต หากบริโภคเกินขนาด หรือมีโรคประจําตัวแทรก 
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ซอน ตามท่ีมีขาวจากผูไดรับผลกระทบจากการใชยาลดน้ําหนักอยูเปนระยะ ๆ ดังนั้น กอนใชยาใด ๆ ควร

ปรึกษาแพทยหรือเภสัชกรทุกครั้ง พรอมท้ังขอปรามมายังผูขายยาผานทาง Social Media หรือรานขายยาตาง 

ๆ อยาไดกระทําผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการขายวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท เพราะอาจเกิดผลรายตอ

ผูบริโภค หาก อย. ตรวจพบจะดําเนินคดีข้ันเด็ดขาด 

เภสัชกรหญิง สุภัทรา บุญเสริม กลาวเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดน้ําหนักวา ท่ีจริงการลดน้ําหนักท่ี

ถูกตอง คือ การควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย พักผอนในสัดสวนท่ีเหมาะสม และตองเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมการบริโภคดวย การใชยาลดน้ําหนักอยางไมถูกตองจะไมสามารถทําใหหายจากโรคอวนได เพราะ

หากใชติดตอกันระยะหนึ่ง น้ําหนักจะกลับข้ึนไดอีก (yo-yo effect) และเส่ียงจากผลขางเคียงของยา หาก

ผูบริโภคพบการขายยาลดน้ําหนักผานทางส่ือตาง ๆ สามารถรองเรียนไดท่ีสายดวน อย. 1556 หรือรองเรียน  

ผาน Oryor Smart Application หรือ สายดวน บก.ปคบ. 1135 หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด 

ซึ่งเปนหนวยงานท่ีรวมมือกับ อย.ในการเฝาระวังตรวจสอบผลิตภัณฑสุขภาพผิดกฎหมาย เพื่อคุมครองความ

ปลอดภัยใหผูบริโภคท่ัวประเทศ   

 

 

กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค   21 เมษายน 2559  แถลงขาว 17  / ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


